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Hartwallin Happy Joe -siideri pukeutuu jouluvillapaitaan ja
vaihtaa nimensä Merry Joeksi
– Happy Joe suunnitteli ja lähetti jouluvillapaidat myös Ed
Sheeranille, Beyoncélle ja muille maailmantähdille
Hartwallin Happy Joe -siideri pukeutuu juhlasesongiksi jouluvillapaitaan ja
vaihtaa nimensä Merry Joeksi. Hartwall tuo erikoiserän uudella jouluisella
etiketillä ja nimellä varustettua Merry Joe -omenasiideriä kauppoihin ja
ravintoloihin ympäri maan. Aforismeistaan tunnettu Happy Joe suunnitteli ja
lähetti jouluvillapaidat niin ikään inspiroivista elämänviisauksistaan ja
sanoituksistaan tunnetuille maailmantähdille Beyoncélle, Ed Sheeranille,
Adelelle, Emilia Clarkelle ja Almalle. Tähdille kudottuja jouluvillapaitoja voi
ihastella myös näyttelyissä Helsingissä ja Tampereella.
Hartwallin Happy Joe -siideri pukeutuu joulun kunniaksi punaiseen ja vaihtaa nimensä
juhlasesonkiin sopivasti Merry Joeksi. Jouluisella etiketillä varustettua Cloudy Apple -siideriä on
saatavilla joulukauden ajan ravintoloista ja päivittäistavarakaupoista ympäri Suomen. Merry
Joen jouluinen kampanja matkustaa pukinkontissa myös merten taa. Merry Joe nimittäin kutoi
ja paketoi pukinkonttiin maailmalla isoksi ilmiöksi muodostuneen rumankauniin joulupaidan
myös suomalaisten rakastamille maailmantähdille.
Pehmoinen paketti kiikutetaan jouluksi maailmantähdille, jotka ovat tunnettuja positiivisista
elämänviisauksistaan ja inspiroivista sanoituksistaan. Beyoncé, Adele, Ed Sheeran, Game of
Thrones -fantasiasarjasta tuttu Emilia Clarke sekä kotimainen supertähti Alma saavat
jouluksi lämmintä päälle. Jokaiselle tähdelle kustomoidut jouluvillapaidat saivat inspiraationsa
taiteilijoiden mieltymyksistä, urasta ja tempauksista, jotka näkyvät paitojen hauskoja
yksityiskohtia vilisevissä neuloskuvioinneissa.
Suomeen kesällä saapuva Ed Sheeran on tunnettu jouluvillapaitojen ystävä. Hänelle tehdyn
paidan hihat muistuttavat tähden omia tatuointeja, ja rinnuksessa komeilee nalleja
Edinlempinimen ja huhutun nallekarhufaniuden vuoksi. Alman paidasta löytyy tähden Flow
Festivalilla kadottamat aurinkolasit ja Emilia Clarken paidassa joulupukin porojen tilalla onkin
lohikäärmeitä, joita hän kaitsee hittisarja Game of Thronesissa.
Edin, Alman ja Emilian paitojen lisäksi Beyoncén rakastamien sitruunojen ja Adelen teekuppien
täyttämiä jouluvillapaitoja voi ihastella Suomen ensimmäisissä jouluvillapaitanäyttelyissä
Helsingissä ja Tampereella. Pukinkonttiin paketoitujen paitojen näköiskappaleet ovat nähtävillä
Helsingissä Ravintola Kappelissa 22.11.–2.12., jonka jälkeen ne siirtyvät Tampereelle Kumma
Junk Bar and Loungeen 4.–18.12. väliseksi ajaksi.
Don’t Worry, Be Merry – onni syntyy yksinkertaisista asioista
Hartwallin Happy Joe tunnetaan pullonkorkkien alle piilotetuista onnen ja ilon aforismeista,
jotka ovat jo pitkään muistuttaneet siiderinystäviä siitä, että onni syntyy yksinkertaisista
asioista. Joulun alla Happy Joe kehottaakin hylkäämään murheet sekä suorittamisen ja
keskittymään oleelliseen: Don’t Worry, Be Merry.
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”Happy Joe haluaa yllättää ja ilahduttaa ystäviään niin aforismein kuin oivaltavien
nimenmuutosten avulla. Sanaleikit ovat Happy Joelle luontevia – viime kesänä Happy Joe
vaihtoi nimensä Gay Joeksi yhdenvertaisuuden ja Helsinki Pride -tapahtuman kunniaksi ja
pukeutui sateenkaarilipun väreihin. Rajoitettu erikoiserä Gay Joe -omenasiideriä sai kansalta
tuolloin innostuneen vastaanoton. Happy Joe haluaa olla jatkossakin kiinni ajassa ja ilmiöissä,
joskus kevyemmin ja joskus vakavammin”, Happy Joen tuotepäällikkö Janiina Gustavsson
kiteyttää.
Happy Joen jouluvillapaitanäyttelyt:
Ravintola Kappeli, Eteläesplanadi 1, Helsinki, 22.11.–2.12.2018
Kumma Junk Bar and Lounge, Aleksanterinkatu 20, Tampere, 4.–18.12.2018
Lisätietoja: Eeva Ignatius, markkinointipäällikkö, Hartwall, puh. 040 755 0740,
eeva.ignatius@hartwall.fi
Median yhteydenotot: Elina Lehmusto, viestintäpäällikkö, Hartwall, puh. 040 5696 043,
elina.lehmusto@hartwall.fi
Kuvat: http://mediapankki.hartwall.fi/f/XBF5
Happy Joe
Happy Joe uskoo, että onni syntyy yksinkertaisista asioista. Siksi Happy Joe -premiumsiiderit on
valmistettu vain tarkkaan valikoiduista ja laadukkaista raaka-aineista perinteisiä siiderin
valmistusmenetelmiä kunnioittaen.
Happy Joe on jakanut ihmisille yksilöllisiä ja oivaltavia ajatuksiaan onnesta jo vuodesta 2012. Happy Joen
pullonkorkeista löytyykin aforismeja muistuttamaan meitä positiivisen asenteen merkityksestä
elämässä. Suosittelemme, että Happy Joe nautitaan aina hyvässä seurassa, sillä onni tuplaantuu
jakamalla.
Oy Hartwall Ab
Hartwall on juoma-alan kasvava suunnannäyttäjä Suomessa. Valmistamme suomalaisten rakastamia
juomia arkeen ja juhlaan. Hartwallin tunnetuimmat tuotemerkit ovat Hartwall Jaffa, Hartwall Novelle,
Lapin Kulta, Karjala ja Hartwall Original Long Drink. Olemme myös Heineken ja Pepsi -brändien
yhteistyökumppani Suomessa.
Hartwallin moderni tuotantolaitos sijaitsee Lahdessa, lähdevesipullottamo Karijoella ja pääkonttori
Helsingissä. Rakastettujen klassikoiden ja innovatiivisten uutuuksien parissa työskentelee 700
hartwallilaista, välillisesti työllistämme Suomessa 11 000 ihmistä. Olemme osa tanskalaista Royal
Unibrew -konsernia. Edistämme vastuullista juomakulttuuria. Toimimme aktiivisesti ympäristön hyväksi
ja korostamme lähituotantoa. Ilman Hartwallia Suomi olisi kuivempi paikka elää. www.hartwall.fi
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